LILAKI® EAS
konsep
laatt

KODIN KAATUMISTAPATURMAT ON
EHKÄISTÄVISSÄ HELPOSTI JA EDULLISESTI!
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KÄSITTELYPALVELU
Laattalattian ei
tarvitse olla liukas!

Liukastuitko
laattalattialla?

EI ENÄÄ!

LILAKI® poistaa laattalattiasta
liukkauden ja tekee siitä pitävän sekä
turvallisen, vaikka lattialla olisi saippuavettä!
Ei enää liukastelua tai läheltä piti-tilanteita!
Uimahalleista ja kylpylöistä tuttu turvatuote
nyt saatavilla kotiin!
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Työterveyslaitoksen testaama!

Ohje LILAKI®
-testikäsittelyn suorittamiseen

NÄIN SUORITAT TESTIKÄSITTELYN
Testikäsittelyllä selvitetään lattian vaatima käsittelyaika
halutun pidon saavuttamiseksi.
Laattojen tulee olla TÄYSIN KUIVAT ja MAHDOLLISIMMAN PUHTAAT. Testikäsittelyn aikana testialueelle ei
saa roiskua vettä.
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Alueeksi riittää esim. 3 kpl 10x10 cm laattoja. Käsittelyaika ensimmäisessä laatassa on 4 min, toisessa 8min ja
kolmannessa 12 min.

voipitäniitä

HUOM! Jos kyseessä on musta tai hyvin tumma laatta,
käsittelyaika ensimmäisessä laatassa on 1 min, toisessa
2 min ja kolmannessa 3 min. Mikäli laatassa ei pitävyys
lisääntynyt, tee testi uudelleen uusille testilaatoille ja
käytä testilaattojen käsittelyaikoina 4/8/12 min, kuten
alkuperäisessä ohjeessa.
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Kaada näytepullosta testilaatoille reilusti LILAKI®:a. Levitä esim. pienellä harjalla LILAKI® tasaisesti testilaatoille. Laattojen tulee olla KOKO VAIKUTUSAJAN REILUSTI
MÄRKÄNÄ LILAKI®:sta, tarvittaessa lisää LILAKI®:a ja
levitä harjalla tasaiseksi.
Käsittelyaikojen täyttyessä, pyyhi näiltä testilaatoilta
LILAKI® pois huolellisesti ja muutamaan kertaan reilusti
kostealla kankaalla. Lopuksi voit huuhdella koko testikäsittelyalueen haalealla vedellä.
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VERTAILUN SUORITTAMINEN
TESTIKÄSITTELYN JÄLKEEN
Käsiteltyjen ja käsittelemättömien laattojen pitävyydeneroa verrataan märkänä. LILAKI®:n huomattava
pitävyyden ero tulee esille, kun laatan pinnalla on
saippuavettä.
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Tunnustele laattojen välisiä kitkaeroja työntäen voimakkaasti sormilla viistosti eteenpäin. Kokeile pitävyyden eroa eri käsittelyaikojen välillä ja vertaa niitä
käsittelemättömään laattaan.
Käsittelyajaksi valitaan se aika, missä pitävyysero
käsitellyissä laatoissa alkaa tuntumaan. Kun sormet
pitävät saippuaisella pinnalla, on pitävyys turvallisella
tasolla.
Vertailun jälkeen tarkastellaan kuivan laattapinnan
visuaalisuutta. Hyvin tummien laattojen pinta voi
hieman harmaantua. Tämä tasoittuu ajan kanssa ja
mahdollista eroa ei juurikaan huomaa, kun koko tila
on käsitelty.
LILAKI® toimii kaikilla laattapinnoilla ja pinnasta tulee
pitävä.
Mikäli et saa huomattavaa pitoa LILAKI® testikäsittelyssä, ilmoita siitä meille, selvitetään asia. Vielä ei ole
tullut vastaan laattaa, josta ei olisi saatu LILAKI®:lla
turvallista ja pitävää.

LILAKI® EASY käsittelypalvelu on täyden palvelun
konsepti, jossa sinä saat turvalliset ja pitävät
laattalattiat tarvitsemaasi tilaan.
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. Olet nyt tehnyt testikäsittelyn tuotenäytteellä ja
olet vakuuttunut LILAKI®n toimivuudesta

. Olet tutustunut LILAKI® EASY kustannusarvioon
. Ota meihin yhteyttä ja sovitaan käsittelyajankohta
Kotitalousvähennys!

100% tyytyväisyystakuu!
Käsittelypalvelu
sisältää kaiken:
LILAKI® liukkaudenpoistoaineet, työt
ja matkakulut.
EI YLLÄTYSKULUJA!
www.lilaki.fi
Slip Safety Finland Oy
Koskenpääntie 105
42300 Jämsänkoski

LAATTALATTIAN
LIUKKAUDENPOISTO

Markus Litja
+358 50 40 77 427
markus@slipsafety.fi

tuitko

EI ENÄÄ!

